
 

 

 

 

 

 

DOB.WPL.0651.13.2022.GG   Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 

 

Pan 

Mariusz Sobkowiak 

Ul. Gwiaździsta 12/88 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

e-mail: sobkowiak.md@gmail.com 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego br. dotyczący możliwości korzystania 

z dotacji ze źródeł publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną 

ewidencję przychodów i kosztów, przedstawiam następujące stanowisko. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217 z późn. zm.) fundacje i stowarzyszenia, jako jednostki posiadające osobowośd prawną 

- co do zasady - zobowiązane są do stosowania przepisów tej ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1). 

Dodatkowo w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jej przepisy odnoszą się także do 

jednostek niewymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację 

zadao zleconych dotacje lub subwencje z budżetu paostwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – odpoczątku roku obrotowego, w 

którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzid, że fundacje i stowarzyszenia nie 

znajdują się w katalogu jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

rachunkowości (zostały one bowiem wskazane w ww. art. 2 ust. 1 pkt 1). 

Jednocześnie ustawa o rachunkowości stanowi, że jednostki, o których mowa w art. 

10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057, z późn. zm.) mogą prowadzid uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na 

zasadach i warunkach określonych w ww. ustawie (art. 2 ust. 5). Oznacza to, żeorganizacje 

pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów 

i kosztów, w przypadku gdy: 

1) działają w sferze zadao publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, 
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2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, 

4) osiągają przychody wyłącznie z: 

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z tytułu składek członkowskich, 

darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z 

ofiarności publicznej, 

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, 

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z 

wykonywana działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach, 

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i 

kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w pkt 4, w wysokości 

nieprzekraczającej 100 000 zł. Spełnienie tego wymogu nie ma zastosowania w roku 

podatkowym, w którym jednostka rozpoczęła działalnośd. 

Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 

podejmuje organ zatwierdzający. 

Biorąc powyższe pod uwagę organizacje pozarządowe, w tym 

fundacjei stowarzyszenia, oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy 

o rachunkowościmogą nie stosowad przepisów tej ustawy również w sytuacji, gdy 

otrzymują one na realizację zadao zleconych dotacje lub subwencje z budżetu paostwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych dotacje na zadnia 

zlecone, jeśli spełniają kryteria określone w art. 10a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe stanowisko zostało uzgodnione z 

Ministerstwem Finansów. 

        Z poważaniem 

  Piotr Glioski 

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 

                                                            /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
Do wiadomości: 
Joanna Stachura, Dyrektor Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości 
Ministerstwa Finansów 
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